
 

 



  

  

    

 

 

1 

 

 ها:ها و آثار اقتصادي اجراي مرحله دوم هدفمندكردن يارانهبررسي برخي جنبه

 با تأكيد بر بخش صنعت

 

 فهرست مطالب

 2............................................................................................................... مقدمه

 3............................... كاستيها و اهداف: ها يارانه هدفمندكردن اول مرحله اجراي تجربه -1

 قيمتي اهداف تحقق بر ارز نرخ افزايش تأثير و اول مرحله در انرژي هاي حامل قيمتگذاري -1-1

 3 ................................................................................................ ها يارانه هدفمندكردن قانون

 6 ................................................................ اول مرحله اجراي از حاصل منابع تخصيص -1-2

 9 ............... اول مرحله در تحقق ميزان ارزيابي و ها يارانه هدفمندكردن نظر مورد اهداف -1-3

 آن تأثير و ها يارانه هدفمندكردن دوم مرحله مختلف سناريوهاي اجراي از حاصل درآمد برآورد -2

 11 ...................................................... ايران اقتصاد مختلف بخشهاي توليد هاي هزينه بر

ها يارانه هدفمندكردن م دو مرحله اجراي مختلف سناريوهاي اجراي از حاصل درآمد برآورد -2-1

 ....................................................................................................................................... 11 

 مرحله مختلف سناريوهاي اجراي با ايران اقتصاد مختلف بخشهاي توليد هاي هزينه افزايش برآورد -2-2

 11 .................................................................................................. ها يارانه هدفمندكردن دوم

 11 ........................ صنعت بخش منظر از ها يارانه هدفمندكردن دوم مرحله اجراي تحليل -3

 22 ..................................................................................... گيري نتيجه و بندي جمع

  

 

 



  

  

    

 

 

2 

 

 

 ها:با تأكيد بر بخش صنعتها و آثار اقتصادي اجراي مرحله دوم هدفمندكردن يارانهبررسي برخي جنبه

 

 مقدمه

-و سياست ترين موضوعاتي است كه در چند سال گذشته فعالينها يكي از چالشيموضوع هدفمندكردن يارانه

ها بسيار گيري براي تصويب و اجراي قانون هدفمندكردن يارانهگذاران اقتصادي را درگير خود كرده است. تصميم

دشوار بود اما اتخاذ تصميم براي اجراي مرحله دوم به مراتب دشوارتر از آن نشان داده است، به نحوي كه از زمان 

در عمل اقدام جديدي صورت نگرفت. دليل  2931واخر سال اجراي مرحله اول و گذشت بيش از سه سال، تا ا

گردد كه با تالطمات قابل توجهي اين مسئله عمدتاً به وضعيت اقتصاد كشور بخصوص در دو سال گذشته بر مي

ها از جمله جهش ارزي، تعطيلي برخي صنايع و افتادن در دام ركود تورمي مواجه بوده است. در مورد اين پديده

ها اختالف نظرهاي زيادي وجود داشته است اما در ها در ايجاد آني مرحله اول هدفمندكردن يارانهو نقش اجرا

ها منجر خواهد شد كمتر اختالف  نظري مدت به تشديد آناين واقعيت كه اجراي مرحله دوم حداقل در كوتاه

 ديده شده است.

ها عمدتاً به دليل نياز مالي دولت مندكردن يارانههاي طوالني اجراي مرحله دوم هدفبه هرحال، پس از انجام بحث

ها هاي انرژي موضوع قانون هدفمندكردن يارانههاي جديد براي بيشتر حاملدر دستور كار قرار گرفته و قيمت

مشخص و حتي در برخي موارد اجرا شده است. در اين ميان بيشترين نگراني در ميان فعالين اقتصادي و 

اي ناشي از افزايش قيمت انرژي را تحمل كنند و هم د دارد كه هم بايد فشار هزينهبخصوص بخش صنعت وجو

با در نظر گرفتن تجربه اجراي مرحله اول، در انجام اقدامات حمايتي از محل منابع هدفمندكردن از جانب دولت 

ها و دكردن يارانهباشند. اين گزارش سعي دارد ضمن پرداختن به تجربه مرحله اول هدفمنبا ترديد مواجه مي

هاي آن، به بررسي آثار و تبعات اقتصادي اجراي مرحله دوم بخصوص از منظر ميزان تحقق اهداف و كاستي

 بخش صنعت بپردازد و سازماندهي گزارش نيز بر اين اساس صورت گرفته است.
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 هاها: اهداف و كاستيتجربه اجراي مرحله اول هدفمندكردن يارانه -1

شناسي آن ضرورت دارد. اين ها، مرور تجربه مرحله اول و آسيباي مرحله دوم هدفمندكردن يارانهبه منظور اجر

تواند حاوي نكات مهمي در اجراي بهتر مرحله دوم باشد. در ادامه به برخي واقعيات و تجربيات شناسي ميآسيب

به ماهيت آنچه در مرحله اول اجرا شد شود. با توجه ها اشاره ميمرتبط با اجراي مرحله اول هدفمندكردن يارانه

هاي انرژي و تأثير افزايش نرخ ارز بر ميزان تحقق اهداف قيمتي بحث در ادامه ابتدا چگونگي تعيين قيمت حامل

گيرد. در نهايت هم شود و سپس عملكرد اين مرحله در تخصيص منابع حاصل شده مورد واكاوي قرار ميمي

 شود.قق اهداف مورد نظر تحليل ميميزان موفقيت مرحله اول در تح

هاي انرژي در مرحله اول و تأثير افزايش نرخ ارز بر تحقق اهداف قيمتي قانون گذاري حاملقيمت -1-1

 هاهدفمندكردن يارانه

و در راسهتاي افهزايش قيمهت     2933ههاي انهرژي از آذر مهاه     به موازات اجرايي شدن قانون هدفمند كردن يارانهه 

هاي انرژي در فاز اول از طرح هدفمند كردن  المللي، قيمت حامل هاي بين و رساندن آن به قيمت هاي انرژي حامل

ريال به ازاي هر ليتر قبهل   261اي را تجربه نمودند. براي نمونه، قيمت نفت سفيد از  مالحظه ها، افزايش قابل يارانه

درصهد   031ت. همچنين، قيمت گاز طبيعي نيز بها  ريال به ازاي هر ليتر افزايش ياف 2111ها، به  از هدفمندي يارانه

هاي انرژي، قبل و پهس از اجهراي    (، قيمت حامل2ريال به ازاي هر متر مكعب رسيد. در جدول ) 011افزايش، به 

هها بها   ها ارائه شده است. در مجموع نيز در فهاز اول اجهراي قهانون هدفمنهدكردن يارانهه      فاز اول هدفمندي يارانه

درصد از اهداف قيمتي آن محقق شد. با اين حهال درصهد    19ريالي، به طور ميانگين حدود  21111احتساب دالر 

ارائهه شهده اسهت )مركهز      2هاي انرژي مختلف متفاوت بوده اسهت كهه جزئيهات آن در جهدول     تحقق در حامل

 (.2932هاي مجلس، پژوهش

ها بيش از نيمي از راهي فمندكردن يارانهدهد در اولين گام اجراي مرحله اول هد( نشان مي2طور كه جدول )همان

درصد قيمت فوب خليج فارس  31هاي انرژي در نظر گرفته شده بود ) كه در نهايت براي آن از نظر قيمت حامل

ها( طي شد. با اين حال اين ميزان تحقق با افزايش نرخ ارز به شدت كاهش يافت و يا قيمت تمام شده حامل
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فوب خليج فارس در برخي از موارد حتي بيش از گذشته شد. جدول زير ميزان هاي داخلي و اختالف قيمت

ريالي )نرخ ارز ضمني بودجه  16111ها در دو سناريو ارز رفت در تحقق اهداف قيمتي هدفمندكردن يارنهپس

 دهد.ريالي )متوسط نرخ ارز بازار در يك سال اخير( را نشان مي 91111( و نرخ ارز 2939سال 

رفت در اهداف فارس در زمان اجراي مرحله اول و ميزان پس هاي انرژي در بازار داخلي و فوب خليج قيمت حامل. 1جدول 

 قيمتي با افزايش نرخ ارز

 شرح

قيمت قبل از 

هدفمند كردن 

ها  يارانه

 )ريال(

قيمت پس از 

هدفمند كردن 

ها  يارانه

 )ريال(

هاي فوب  قيمت

فارس در  خليج

 1311آذر ماه 

 (1))ريال(

نسبت قيمت 

داخلي به قيمت 

فارس  فوب خليج

قبل از هدفمندي 

 (4) )درصد(

نسبت قيمت داخلي 

به قيمت فوب 

فارس پس از  خليج

 هدفمندي )درصد(

(5) 

درصد تحقق 

اهداف هدفمندي 

 (6)در فاز اول 

 %3/22 %5/21 %63/1 4121 1111 31 گاز مايع )ليتر(

 %4/12 %2/15 %6/2 6312 1111 165 نفت سفيد )ليتر(

نفت گاز )گازوئيل( 

 )ليتر(
165 1511 5122 1/2% 3/25% 1/21% 

 %4/42 %2/42 %2 4612 2111 15 نفت كوره )ليتر(

 %6/25 %1/61 %12 5121 4111 1111 اي )ليتر( بنزين سهميه

 %3/132 %1/111 %12 5121 2111 1111 بنزين آزاد )ليتر(

 %2/62 %2/46 %2/1 (2)1511 211 131 گاز طبيعي )متر مكعب(

 %1/32 %1/32 %1/14 (3) 1116 451 162 برق )كيلووات ساعت(

 1/52 (2)ريالي(  11111هاي ابتدايي اجرا )با وجود دالر ها در ماهميانگين درصد تحقق هدفمندكردن يارانه

 1/13 ريالي 31111ها با در نظر گرفتن نرخ ارز ميانگين درصد تحقق هدفمندكردن يارانه

 -1/31 درصد پس رفت در تحقق اهداف قيمتي هدفمندي با افزايش نرخ ارز

 ( و محاسبات محقق2932هاي مجلس )مركز پژوهش منبع:
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هاي  هاي حامل اجرايي گرديد، به همين جهت، قيمت 2933ها از آذر ماه  كه هدفمندي يارانه (. با توجه به اين2)

هاي مجلس منتشر شده، به عنوان  در خبرنامه انرژي مركز پژوهشفارس كه در آذر همين سال  انرژي منطقه خليج

هاي دالر به ريال،  فارس در نظر گرفته شده است. ذكر اين نكته ضروري است كه براي تبديل قيمت قيمت خليج

 ريال استفاده شده است. 21111از نرخ ارز 

ت گاز طبيعي هنري هاب استفاده شده (. به دليل عدم دسترسي و محرمانه بودن قيمت گاز صادراتي، از قيم1)

 است.

(. هزينه تمام شده توليد برق به عنوان قيمت برق در محاسبات وارد شده است. ذكر اين نكته ضروري است كه 9)

 ها انرژي محاسبه شده است. هزينه تمام شده برق، با احتساب تحقق اهداف هدفمندي يارانه

 ضرب شده است. 211ه دست آمده كه به منظور بيان درصدي، در عدد (. از تقسيم ستون دوم به ستون چهارم ب0)

ضرب شده  211(. از تقسيم ستون سوم به ستون چهارم به دست آمده كه به منظور بيان درصدي، در عدد 1)

 است.

 3/1هاي نفتي ستون سوم را بر  (. به منظور محاسبه ميزان تحقق اهداف هدفمندي، اطالعات مربوط به فرآورده6)

ايم. همچنين، براي محاسبه تحقق اهداف هدفمندي مربوط به گاز طبيعي، قيمت  برابر ستون چهارم تقسيم نموده

 ايم. قيمت جهاني گاز طبيعي تقسيم نموده 01/1گاز طبيعي در فاز اول را بر 

 ها بدست آمده است.ها براي همه حامل(. از ميانگين ساده درصد تحقق هدفمندكردن يارانه0)
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 تخصيص منابع حاصل از اجراي مرحله اول -1-2

ها از نظر تخصيص منابع از همان ابتدا با انحراف همراه بوده است. در  اجراي قانون هدفمند كردن يارانه

ها و اصالح الگوي مصرف بود، اما در عمل به  اوليه اجراي اين قانون تصحيح نظام قيمتحالي كه اهداف 

ابزاري براي توزيع پول نقد بين مردم تبديل شد. اكنون با سپري شدن نزديك به چهار سال از اجراي قانون 

اري براي ايجاد بر افزايش نقدينگي و افزايش تورم، به ابز تنها اهداف اوليه محقق نشده، بلكه عالوه نه

 هاي دولتي تبديل شده است. هاي پيدا و پنهان در بودجه دولت و شركت كسري

رغم عدم تكافوي منابع هدفمندي از محل افزايش قيمت  در دو سال اول اجراي قانون هدفمندي به

ما از سال هاي انرژي، با وفور عوايد نفتي ظاهراً مشكلي در تأمين منابع اجراي قانون وجود نداشت، ا حامل

المللي و كاهش محسوس عوايد نفتي، تأمين نقدينگي مورد نياز  هاي بين به بعد با تشديد تحريم 2932

ها در سال  تركيب منابع و مصارف عملكرد هدفمند كردن يارانه 1اجراي قانون با مشكل مواجه شد. جدول 

 ترس نبوده است(.دهد )آمار قطعي در دس را نشان مي 2931بيني آن در سال  و پيش 2932
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 1312بيني سال  ها و پيش . مجموع منابع و مصارف هدفمند كردن يارانه2جدول 

 )ميليارد ريال( 

 
 1311 عنوان

قانون 

بودجه 

1312 

بيني  پيش

عملكرد 

1312 

 منابع

 312,141 311,111 312,141 افزايش قيمت كاالها و خدمات مشمول قانون هدفمند كردن

 112,111 112,111 111,154 هاي يارانه( )رديف از محل بودجه عمومي

   66,112 الحساب دريافتي از خزانه( هاي بودجه عمومي )علي از محل ساير رديف

   46,214 ساير

 414,141 511,111 523,216 جمع

 مصارف

 413,212 411,111 413,212 پرداخت يارانه نقدي

 حمايت از توليد و بودجه عمومي
 

41,111  

 كمک به بخش سالمت
 

51,111  

   65,443 واريزي به حساب خانوارها در پايان سال

 1 1 (1)5,644 كمک به توليد

   5,111 بازپرداخت تنخواه بانک مركزي

   11,111 الحساب دريافتي از خزانه( برگشت وجوه مصرف نشده به خزانه )تسويه علي

   11 ها تسويه اضافه پرداختي شركت

 413,212 511,111 511,216 جمع

عنوان منابع هدفمندي  ها به كسري با احتساب صرفاً منابع حاصل از افزايش قيمت

 عنوان مصارف و  يارانه نقدي به
125,121- 22,111- 111,226- 

 .2931مركز پژوهشهاي مجلس،  منبع:

ميليارد ريال بوده است كه با  20101و  1به ترتيب  2931و  2933هاي ( تخصيص سهم توليد در سال2)

درصد كل منابع به حمايت از توليد تخصيص  1در مجموع كمتر از  2932ميليارد ريال سال  1600احتساب 

 درصد باسد. 91يافته است. اين درحالي است كه بر اساس قانون اين سهم بايد 

ريال در سال صرف پرداخت هزار ميليارد  021( ساالنه حداقل 2931و  2932هاي  طي دو سال اخير )سال
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طور  كننده انرژي )به هاي توليد و عرضه نقدي به خانوارها شده است. محل تأمين اين منابع، منابع شركت

(. صرفنظر از 9درصد( بوده است )جدول  21طور متوسط  درصد( و بودجه عمومي دولت )به 31متوسط 

ها و بودجه عمومي  منابع، برداشت از منابع شركت ها درباره قانوني نبودن بخش عمده تأمين اين برخي ابهام

 دولت، مشكالت اساسي را براي آنها ايجاد كرده است.

 اي هاي سرمايه . منابع و مصارف هدفمندي و اعتبارات تملک دارايي3جدول 

 )هزار ميليارد ريال(

 شرح

 

 سال

 اجزاي اصلي منابع و مصارف هدفمندي اي هاي سرمايه تملک دارايي

 عملكرد قانون
 مصارف منابع

 پرداخت نقدي به خانوارها بودجه عمومي ها شركت

1311 312 132 315 111 413 

1312 564 211 311 111 411 

 .2931منبع: مركز پژوهشهاي مجلس، 

اند مبالغ مورد نياز  ها تاكنون مجبور بوده كننده منابع اجراي قانون هدفمند كردن يارانه هاي دريافت كت شر

سازمان هدفمندي را به اين سازمان پرداخت كنند. در حالي كه اصوالً بخشي از منابع براي اين كار وجود 

هاي فزآينده  دليل ثابت بودن نرخ كاالها و خدمات خود با كسري ها به نداشته است. در نتيجه اين شركت

هاي  ها، توقف در فعاليت اند كه پيامد آن اخالل در امور جاري شركت هاي پنهان( مواجه شده )كسري

 هاي جديد، عدم پرداخت مطالبات پيمانكاران و ... بوده است. گذاري اي، عدم سرمايه توسعه

رو شده و هم با بار مالي فزآينده ناشي از پرداخت نقدي يارانه به  دولت نيز هم با كاهش عوايد نفتي روبه

هاي عمراني كشور بوده  يد اعتبارات طرحخانوارها مواجه شده است. نتيجه اين فشار مضاعف كاهش شد

درصد رقم  91هزار ميليارد ريال ) 290برابر  2932اي در سال  هاي سرمايه است. عملكرد تملك دارايي

درصد رقم  11هزار ميليارد ريال )حدود  111هاي خوشبينانه برابر  بيني با پيش 2931قانون( و در سال 

گذاري دولت در شرايطي كه دولت نقش   ده نبوده است(. سرمايهقانون( است )رقم قطعي در دسترس نگارن

گذاري كل اقتصاد را به جلو رانده و  مسلط در اقتصاد دارد، موتور محركه اقتصاد است. افزايش اين سرمايه

هاي عمراني در  بر اين، اجراي طرح شود. عالوه هاي اقتصادي در كشور مي كاهش آن باعث ركود فعاليت

تقيمي بر اشتغال حدود سه ميليون خانوار دارد. بديهي است با عدم تخصيص اعتبار به كشور آثار مس
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هاي عمراني زندگي بخش عظيمي از اين سه ميليون خانوار دچار مشكل خواهد شد )مركز پژوهشهاي   طرح

 (.2931مجلس، 

مرحله اول با در نظر گرفتن مطالب فوق بايد گفت كه بخش توليد از حداقل از سه جهت از اجراي 

 هدفمندكردن متضرر شده است اين سه جهت عباتند از:

 هاي انرژيهاي توليد در نتيجه افزايش قيمت حاملافزايش هزينه 

 ( قانون در تخصيص سهم توليد از منابع درآمدي هدفمندكردن يارانه3عدم اجراي ماده )ها 

  خصوصيكاهش اعتبارات عمراني و در نتيجه متضرر شدن پيمانكاران بخش 

 

 ها و ارزيابي ميزان تحقق در مرحله اولاهداف مورد نظر هدفمندكردن يارانه -1-3

در اقتصادهايي نظير اقتصاد ايران كه عموماً با مشكالت جدي به خصوص در ساختار اقتصهادي آن مواجهه   

اقتصهادي،  اي دقيق )بها لحهاه همهه ابعهاد      است، انجام اصالحات ساختاري در زمان مناسب و تنها با شيوه

ههاي   شود. در غير اين صورت هر گام اصالحي پس از مهدتي توسهط پويهايي    سياسي و اجتماعي( ميسر مي

يهافتني شهرط اول موفقيهت     سيستم خنثي خواهد شد. با اين حال، تعيين اهداف مشخص، محدود و دسهت 

ه محهور اساسهي   چنين اصالحاتي است. در ادبيات جديد حوزه انرژي، راهبرد ملي مديريت انرژي حول س

 شود: زير تنظيم مي

 . امنيت عرضه انرژي و دسترسي عمومي به انرژي،2

. استفاده از انرژي در راستاي رشد و توسعه اقتصادي )عمدتاً از كانال كارآيي توليد، توزيع و مصرف 1

 انرژي(،

 محيطي. . ثبات زيست9

در حهوزه انهرژي در قالهب سهه      هاي اخير در ايران اجراي مهمترين سياست اصالح سهاختاري  در سال

نقهل و   و قانون در دستور كار قرار گرفت كه دو مورد از آنها مورد غفلت قرار گرفت )قهانون توسهعه حمهل   

( و 2933و قانون اصالح الگوي مصرف انرژي مصهوب سهال    2936مديريت مصرف سوخت مصوب سال 

هاي دولت دهم تبديل شد، قانوني كه  رنامه( به محور ب2933ها )مصوب سال  تنها قانون هدفمند كردن يارانه

اهداف ضمني و صريح متعددي را مد نظر قرار داده بود، اهدافي كهه سهازگاري و امكانپهذيري آنهها محهل      
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 ترديد است. مهمترين اهداف صريح و ضمني قانون فوق عبارت بودند از:

 . افزايش كارآيي انرژي )با تأكيد بيشتر بر كارآيي در مصرف(،2

 هش قاچاق،. كا1

 . بهبود عدالت توزيعي )به خصوص در استفاده از انرژي(،9

 . كمك به رفع كسري بودجه،0

 پذير، هاي ضعيف و آسيب . تأمين اجتماعي و حمايت از گروه1

 . كمك به حل مشكالت حوزه سالمت،6

 . كمك به تأمين مسكن،0

 . كمك به ايجاد اشتغال،3

 نقل، و هاي حمل . توسعه زيرساخت3

 هاي دولت الكترونيك، . توسعه زيرساخت21

 . حمايت از صنايع و خدمات خاص.22

هاي اجرايي و نهادها از كميته امهداد امهام    شاهد مدعاي فوق، غير از مواد قانون، كشمكش ميان دستگاه

ها، وزارت بهداشهت، سهازمان تهأمين اجتمهاعي، تهوانير،       خميني )ره( و سازمان بهزيستي گرفته تا شهرداري

شركت پخش و پااليش، صنايع مختلف توليدي و خدماتي و... بود كه هركهدام بهر اسهاس قهانون هدفمنهد      

ها سعي در جذب بخشي از منابع حاصل از قانون داشتند. قبهل از ههر چيهز الزم اسهت اههداف       كردن يارانه

ي تصهريح  يافتن صورت مشخص، محدود و دست اجراي سياست در قالب يك راهبرد ملي مديريت انرژي به

گردد و از وصل كردن مشكالت متعدد اقتصاد ملي به اين سياست جز در حد راهبرد تعيين شهده، اجتنهاب   

 گردد.

ها )از جمله عدم پيگيهري راهبهرد   به دليل وجو چنين مشكالتي در قانون و اجراي هدفمندكردن يارانه 

يزان تحقق اههداف هدفمنهدكردن   شود كه ممشخصي بجز افزايش قيمت در حوزه انرژي( عمالً مشاهده مي

طور كه در قسمت قبلي گزارش بيهان شهد، از نظهر تحقهق اههداف      ها بسيار محدود بوده است.  همانيارانه

درصد قيمت فوب خليج فارس(، با افزايش نهرخ ارز بهه حهدود     31ها به قيمتي قانون )افزايش قيمت حامل

 3/11خنثي شهد و درصهد تحقهق اههداف قيمتهي از      ريال عمالً بخش مهمي از افزايش قيمت اوليه  91111
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(. از بابت تخصهيص منهابع   2درصد كاهش يافت )جدول شماره  2/29درصد در زمان اجراي مرحله اول به 

شود. بهه ايهن مجموعهه    هاي ملموسي مشاهده ميبه منظور افزايش كارايي، حمايت از توليد و ... نيز كاستي

(. عالوه بر ايهن، بهبهود چشهمگيري در    9و  1د افزود )جداول شماره افزايش كسري بودجه دولت را نيز باي

 شود.افزايش كارايي توليد و مصرف انرژي و كاهش قاچاق مشاهده نمي

ها و تأثير آن بر برآورد درآمد حاصل از اجراي سناريوهاي مختلف مرحله دوم هدفمندكردن يارانه -2

 هاي مختلف اقتصاد ايرانهاي توليد بخشهزينه

ها متعدد است و اجراي اين سياست از بعدهاي ابعاد اقتصادي اجراي مرحله دوم هدفمندكردن يارانه

تواند بررسي شود. با اين حال در اين گزارش توجه خود را به دو مسئله كه احتماالً براي بخش مختلفي مي

ي حاصل از آن و چگونگي كنيم. اين دو مسئله عبارتند از منابع درآمدصنعت حائز اهميت باشد معطوف مي

-پذير از جمله فعالين بخش صنعت و اثر اجراي مرحله دوم هدفمندكردن يارانههاي آسيبجبران زيان گروه

 هاي توليد. ها بر هزينه

 هابرآورد درآمد حاصل از اجراي سناريوهاي مختلف اجراي مرحله دو م هدفمندكردن يارانه -2-1

ها عمالً در دست اجرا است و بجز قيمت دو حامل انرژي در حال حاضر مرحله دوم هدفمندكردن يارانه

در اين قسمت  هاي انرژي و آب تعيين و مبنا قرار گرفته است.بنزين و نفت گاز قيمت جديد ساير حامل

هاي تعيين شده براي گاز و قيمتشود با در نظر گرفتن دو سناريو محتمل براي قيمت بنزين و نفتسعي مي

ها برآورد شود. تحقق اين هاي انرژي و آب، ميزان درآمد دولت از محل هدفمندكردن يارانهساير حامل

ص آنكه بنا به اظهار اكثر صاحبنظران تواند حائز اهميت باشد، بخصودرآمدها و چگونگي تخصيص آن مي

يكي از داليل عدم موفقيت قابل توجه اجراي مرحله اول عدم تخصيص سهم توليد در مرحله اول بوده 

هاي انرژي در دو سناريو مختلف را ( برآورد درآمد دولت از محل افزايش قيمت حامل0است. جدول )

دهد.نشان مي
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 2سناريو  1سناريو  ها در دو سناريوراي مرحله دوم هدفمندكردن يارانه. برآورد درآمد حاصل از اج4جدول 

 شرح

مقدار 

مصرف  

)ميليارد ليتر 

 در سال (

قيمت قبل از 

هدفمند كردن 

 ها )ريال( يارانه

قيمت پس 

از اجراي 

 )ريال( 1فاز

تفاوت 

درآمد 

ساالنه )هزار 

ميليارد 

 ريال(

قيمت پس از 

 2اجراي فاز

 )ريال(

درصد افزايش 

قيمت نسبت 

 به فاز اول

تفاوت 

درآمد 

ساالنه )هزار 

ميليارد 

 ريال(

قيمت پس  

از اجراي 

 )ريال( 2فاز

درصد 

افزايش قيمت 

نسبت به فاز 

 اول

تفاوت درآمد 

ساالنه )هزار 

 ميليارد ريال(

  0،660  211  1،211  0،660  211  1،211  1،130  2،111  92  1.0 (2)گاز مايع

  1،961  11  2،111  1،961  11  2،111  9،919  2،111  261  0.1 (1)نفت سفيد

  10،360  99  1،111  30،060  211  9،111  93،320  2،111  261  13.3 (9)نفت گاز مصرفي غيرنيروگاهي

 -2،936              -   261  3.0 (9)نفت گاز مصرف نيروگاهها

  3،031  11  1،111  3،031  11  1،111  6،311  1،111  31  9.0 (0)نفت كوره مصرف غيرنيروگاهي

                -   -    نفت كوره مصرف نيروگاهي

  210،111  211  21،111  211،111  01  0،111  11،111  0،111  2،111  20.1  (1)ريالي 0111بنزين 

  61،911  09  21،111  61،911  09  21،111  01،111  0،111  2،111  6.0 (1)بنزين آزاد

  213،111  11  2،111  213،111  11  2،111  210،011  311  291  201.1 (6) گاز طبيعي )ميليارد مترمكعب در سال(

برق )ميليارد كيلووات ساعت در سال( 
(0) 

231.1  260  091  03،301  191  19  63،301  191  19  63،301  

  3،111  11  9،011  3،111  11  9،011  6،019  1،331  2،111  9.3 (3)آب 

 315,114 جمع كل درآمد
  

425,443 
  

416,652 

 ها و محاسبات محققسازمان هدفمندكردن يارانه منبع:
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در نظر گرفته شده است كه با توجه به سهم بسيار  611و براي مصارف صنعتي  121قيمت گاز مايع براي مصارف خانگي  6/2/2939( بر اساس تصويب هيئت وزيران در تاريخ 2)

گاز به طور دقيق ها بجز بنزين و نفتمت حاملذكر اين نكته ضروري است كه اگرچه بر اساس مصوبه فوق قيريال در نظر گرفته شده است.  121جزئي مصارف صنعتي همان 

هاي ذكر شده در اين قسمت از برخي منابع دست دوم اما موثق اخذ شده است. از اين نظر تعيين شده است اما به دليل عدم دسترسي نگارنده به متن اصلي مصوبه, قيمت

 ممكن است مقداري با رقم واقعي متفاوت باشد.

 .6/2/2939ه توسط هيئت وزيران در تاريخ ( قيمت تعيين شد0( و )1)

هزار ميليارد ريال(  03هاي انرژي )براي افزايش قيمت حامل 2939( قيمت نفت گاز فعالً توسط دولت نهايي نشده است اما با توجه به سقف درآمدي تعيين شده در قانون بودجه 9)

 سناريو اول و دوم در نظر گرفته شده است. ريالي براي دو 1111و  9111ها به ترتيب قيمت زنيو برخي گمانه

هزار ميليارد ريال( و  03هاي انرژي )براي افزايش قيمت حامل 2939( قيمت بنزين فعالً توسط دولت نهايي نشده است اما با توجه به سقف درآمدي تعيين شده در قانون بودجه 1)

 ل و دوم در نظر گرفته شده است.ها قيمت اين فرآورده نفتي براي دو سناريو اوزنيبرخي گمانه

هاي مختلف توسط هيئت وزيران متفاوت تعيين شده است اما با توجه به سهم مصرف هر بخش ميانگين قيمت محاسبه ( قيمت گاز طبيعي، برق و آب براي بخش3( و )0( ،)6)

 شده است.
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درآمد حاصل از اجراي دو سناريو در جدول فوق محاسبه شده است. با در نظر گرفتن درآمد فوق و آنچه 

از محل منابع بودجه عمومي تعيين شده است، دولت بايد منابع را به مصارف تعيين شده تخصيص دهد.  

بخش توليد، بهبود حمل و نقل سهم  2939بودجه سال  ( قانون12( بند )ب( تبصره )2بر اساس جزء )

هزار ميليارد ريال تعيين  211سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني  عمومي و بهينه

شده است كه الزم است به نحو مناسبي تخصيص داده شود. در اين بخش صنعت به عنوان يك بخش مهم از 

هاي تواند ميزان افزايش هزينهويژه قرار گيرد. يك معيار براي تخصيص منابع مي اقتصاد ايران بايد مورد توجه

 شود.هاي مختلف ارائه ميها باشد كه در قسمت بعدي برآورد درصد افزايش هزينه توليد بخشتوليدي بخش

هاي مختلف اقتصاد ايران با اجراي سناريوهاي مختلف هاي توليد بخشبرآورد افزايش هزينه -2-2

 هامرحله دوم هدفمندكردن يارانه

شود. هاي اقتصاد ايران در دو سناريو تعيين شده برآورد ميهاي توليد بخشدر ادامه درصد افزايش هزينه

هاي مجلس و با استفاده از الگوي قيمتي ستانده مركز پژوهش -برآوردها با استفاده از مدلسازي جدول داده

ستانده بر اساس الگوي قيمتي، نياز است تا از طريق -جهت معرفي روش تحليلي دادهصورت گرفته است. 

ستانده، رابطه اوليه مربوط به آثار تغييرات تقاضاي نهايي بر توليد -تراز درآمدي داده-رابطه تراز توليدي

ستانده -دادههاي مختلف اقتصادي نوشته شود. پيش از ارائه اين رابطه نياز است تا ساختار يك جدول  بخش

-( به صورت كلي، هر جدول داده9جهت تبيين بهتر موضوع بطور خالصه بيان شود. بر اساس جدول )

 باشد.  ستانده داراي سه بخش اصلي مي

ستانده با سه بخش توليدي-. تصوير كلي از يك جدول داده1جدول   

 تقاضاي نهايي ستانده كل

 ها ورودي بخشي(اي بين  بخش توليد )ماتريس مبادالت واسطه

 

 ها خروجي
 كشاورزي صنعت خدمات

3 2 1 

X2 FD2 X29 X21 X22 1 كشاورزي 

X1 FD1 X19 X11 X12 2 صنعت 

X9 FD9 X99 X91 X92 3 خدمات 

  V9 V1 V2 ارزش افزوده 

  M9 M1 M2 واردات 

  X'9 X'1 X'2 ستانده كل 
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شود كه  بخشي شناخته مي اي بين ماتريس مبادالت واسطهبخش اول شامل حساب توليد است كه به عنوان 

هايي كاال و خدمات تقاضا  دهد هر بخش براي توليد كاالها و خدمات مورد نظر خود از چه بخش نشان مي

ها عرضه نموده است. در  نموده است و همچنين بخش مورد نظر چه كاالها و خدماتي را به ساير بخش

ي قرار دارد كه متغيرهاي كالن سياستي )اقالم تزريقي( شامل صادرات، بخش دوم ماتريس تقاضاي نهاي

هاي دولت و مصرف جامعه قرار دارد. در ستون آخر جدول نيز مجمع سرجمع ارقام  گذاري، هزينه سرمايه

اي و تقاضاي نهايي به عنوان ستانده كل جاي دارد. همچنين ناحيه سوم جدول داراي ماتريس  ستانده واسطه

بخشي جاي دارد. اين ماتريس نيز  اي بين باشد كه در رديف پس از ماتريس مبادالت واسطه فزوده ميا ارزش

نوعي ماتريس سياستگذاري است كه در آن اقالم متغيرهاي سياستگذاري يا اقالم نشتي قرار دارند كه عمدتاً 

د عملياتي و مانند آن هستند. ها، سوبسيدها، جبران خدمات كاركنان )دستمزد نيروي كار(، مازا شامل ماليات

توانيم ساختار جدول را به شكل ماتريسي و در قالب  ( و همچنين رويكرد تراز توليدي مي9بنابر جدول )

 ( داريم:2روابط رياضي ارائه دهيم. بر اساس رابطه )

(2                                                                                   )                                    

           
(1                                              )
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ماتريس توليد در هر بخش  Xiدهند، ماتريس  ( را تشكيل مي2( كه اجزاي اصلي رابطه )1در رابطه )

ماتريس ضرايب فني است كه ساختار اقتصاد را از منظر تكنولوژي و  Aدهد. ماتريس  اقتصادي را نشان مي

ه از حاصل تقسيم دهد ك هاي اقتصادي را نشان مي اي و تعامالت ميان بخش همچنين وزن مبادالت واسطه

نيز ماتريس تقاضاي نهايي  FDiشود. در نهايت،  توليد )ستانده( هر بخش به كل توليد هر بخش حاصل مي

باشد كه در آن متغيرهاي كالن سياستي )اقالم تزريقي( از جمله صادرات كاالها و  هر بخش اقتصاد مي

( 9(، رابطه تراز توليدي به رابطه )2رابطه )هاي دولت و مانند آن قرار دارند. با حل  خدمات، تغيير هزينه

 شود: تبديل مي
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(9                                                                                                              )   

      2             
توان با تغيير متغيرهاي سياستي از جمله اقالم تزريقي  (، رابطه تراز توليدي است كه بر اساس آن مي9رابطه )

هاي دولت، ميزان تغييرات در توليد هر بخش را  گذاري يا هزينه مانند صادرات كاالها و خدمات، سرمايه

ايب مستقيم و غيرمستقيم به عنوان ماتريس ضر 2      ( ماتريس 9مشاهده نمود. در رابطه )

شود كه در اصطالح به عنوان ماتريس ضرايب فزاينده كالن اقتصادي  محور لئونتيف شناخته مي تقاضا

 شود.  تقاضاي نهايي به توليد معرفي مي

اما با توجه به موضوع مورد بررسي در اين مطالعه، نياز است تا از طريق رابطه تراز توليدي، رابطه قيمتي 

( جهت تجزيه و تحليل تغييرات نرخ ارز استخراج گردد. براي اين منظور بر اساس رويكرد ستوني اي )هزينه

 (، رابطه قيمتي را ارائه نمود:0توان بر محور رابطه ) ستانده مي-رويكرد داده

اي براي توليد كاالها و خدمات  هاي واسطه ( برابر است با مجموع هزينه    كل هزينه توليد هر بخش )

ها،  ( بعالوه مجموع پرداختي بابت دستمزد نيروي كار، مازاد عملياتي، پرداخت ماليات   در هر بخش )

( 0افزوده هر بخش(. از اين جمله مي توان رابطه ) ( )ارزش  ها و مانند آن براي هر بخش ) دريافت يارانه

 را ارائه نمود:

(0                                           )                                                                         

            
 ( دست يافت.1اي يعني رابطه ) توان به رابطه هزينه (، مي0با حل و بازنويسي رابطه )

(1                                                                                )                                    

        2 
( به شكل 6دهد كه اجزاي آن طبق رابطه ) ستانده را ارائه مي-اي داده ( رويكرد قيمتي يا هزينه1رابطه )

آيد كه با احتساب  (، قيمت در سال پايه معادل واحد بدست مي1اند. بر اساس رابطه ) ماتريسي معرفي شده

ميزان تغييرات قيمت براي هر بخش نسبت به عدد يك يا شاخص سال پايه محاسبه خواهد تغييرات قيمتي، 

 شد.
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سياستي )اقالم نشتي( كه از طريق تغييرات نسبت  توان تغييرات متغيرهاي كالن در اين رابطه مي

 توليد )هزينه( در هر بخش مشاهده نمود.   شود را بر تغيير قيمت افزوده به توليد هر بخش محاسبه مي ارزش

هاي مختلف اقتصاد ايران در دو سناريو مختلف كه در هاي توليد بخش( برآورد درصد افزايش هزينه6جدول )

دهد. ذكر اين نكته ضروري است كه نتايج ارائه شده در اين ها مشخص شد، را ارائه ميآن( جزئيات 0جدول )

تواند ها در نظر گرفت و افزايش اين هزينه تحت شرايط مختلف ميجدول را بايد به عنوان حداقل افزايش هزينه

  بيش از اين مقدار باشد.

 ينه توليد بخشهاي اقتصادي ايران.اثر اجراي مرحله دوم هدفمند كردن بر افزايش هز6جدول 

 افزايش هزينه توليد بخش )درصد( 

 سناريوي دوم سناريوي اول بخش

 3 1/3 كشاورزي

 4/1 4/1 نفت خام و گاز طبيعي

 3/4 5 ساير معادن

 5/3 4/3 صنايع وابسته به كشاورزي

 4/5 1/5 ساير صنايع

 6/5 2/3 ساختمان

تعمير وسائل نقليه موتوري و موتور سيكلت و خدمات عمده فروشي و خرده فروشي, 

 كاالهاي شخصي و خانگي

3 5/3 

 4/3 2/3 هتل و رستوران

 2/1 2/6 حمل و نقل و ارتباطات

 1/1 4/1 بيمه و واسطه گريهاي مالي

 2 2/1 آموزش

 2/1 4/1 ساير خدمات

 4/3 2/3 شاخص قيمت توليدكننده )كل اقتصاد(
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هزينه توليد در بخش صنايع وابسته به كشاورزي )نظير صنايع غذايي( در جدول فوق حداقل افزايش 

شود. براي بخش ساير صنايع )صنايع غير وابسته به درصد برآورد مي 1/9و در سناريو دوم  0/9سناريو اول 

درصد در سناريوهاي اول و  6/1و  1/1هاي توليد بيشتر خواهد بود و به ترتيب كشاورزي(  افزايش هزينه

هاي توليد در هر دو سناريو مربوط به بخش حمل و نقل است گردد. بيشترين افزايش هزينهوم برآورد ميد

و بخش ساير صنايع )صنايع غير وابسته به كشاورزي( در سناريو اول رتبه دوم و در سناريو دوم رتبه سوم 

 ها را خواهد داشت.در افزايش هزينه

 ها از منظر بخش صنعتهدفمندكردن يارانهتحليل اجراي مرحله دوم  -3

هاي اقتصاد ايران از افزايش پذيرين بخش( ارائه شد، بخش صنعت يكي از آسيب6طور كه در جدول )همان

انرژي  هايهاي انرژي دارد اين مسئله به دليل وابستگي نسبتاً باالي اين بخش به مصرف حاملقيمت حامل

هاي مختلف انرژي متفاوت هاي صنعت نيز ميزان وابستگي به حاملاست. با اين حال در ميان زير بخش

هاي مختلف انرژي هاي مختلف بخش صنعت به مصرف حامل( ميزان وابستگي زيربخش0است. جدول )

دهد.را نشان مي
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 (BTUبر حسب ميليون بي تي يو ) 1311سـوخت و فعاليت سال صنعتي برحـسب نـوع  هاي كارگاه مقدار سـوخت مصـرف شده . 6جدول 

 فعاليت 

نفت سفيد 

)متر 

 مكعب(

گازوئيل)متر 

 مكعب(

گاز طبيعي 

)هزار 

 مترمكعب(

گاز مايع 

)هزار كيلو 

 گرم(

بنزين )متر 

 مكعب(

نفت سياه 

ونفت كوره 

 )متر مكعب(

زغال سنگ 

 )تن(

زغال چوب 

 )متر مكعب(

ميليون بي تي 

 (1)(BTUيو )

 290،023،101 230 121،013 6،390،310 393،319 066،316 213،333،121 23،113،100 391،119 صنايع مواد غذايي و آشاميدني

 160،906 1 1 1 31،316 1 201،013 669 1 توليد محصوالت از توتون و تنباكو ه سيگار

 20،911،922 1 11،161 309،001 161،313 213،303 22،111،101 2،023،030 211،933 توليد منسوجات

آوردن و رنگ كردن پوست  توليد پوشاك ه عمل

 خزدار
21،069 02،230 2،192،191 11،221 92،190 1 1 1 2،019،396 

آوردن چرم و ساخت كيف و چمدان  دباغي و عمل

 و زين و يراق و توليد كفش
92،121 61،931 1،101،323 92،112 20،003 1 1 1 1،232،900 

محصوالت چوبي  و چوب پنبه ه غير توليد چوب و 

 از مبلمان ه ساخت كاال از ني و مواد حصيري
02،261 130،130 0،619،191 21،311 62،101 1،306 1 1 1،110،213 

 21،009،630 1 1 2،110،933 00،139 01،211 21،931،332 321،393 22،203 توليد كاغذ و محصوالت كاغذي

 2،009،313 1 1 31 91،309 6،363 2،999،163 90،109 91،301 هاي ضبط شده  انتشار و چاپ و تكثير رسانه

هاي نفت و  صنايع توليد زغال كك ه پااليشگاه

 اي هاي هسته سوخت
911،116 1،132،212 200،361،662 3،031،321 021،013 12،263،301 1 1 231،303،903 

 003،199،666 1 1 2،236،133 2،113،030 106،239 009،116،920 9،231،166 216،110 شيميايي صنايع توليد مواد و محصوالت

 22،322،609 1 1 061،216 119،603 229،220 3،302،113 2،110،620 19،333 توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي

 013،093،090 31 2،110،039 03،123،010 320،131 2،909،010 961،231،332 20،600،219 010،113 توليد ساير محصوالت كاني غير فلزي
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 101،621،920 212،331 2،202،939 9،213،301 113،106 29،119،912 119،160،121 0،261،113 11،203 توليد فلزات اساسي

آالت و  توليد محصوالت فلزي فابريكي بجز ماشين

 تجهيزات
900،119 2،030،931 3،926،111 313،110 029،306 20،136 3،260 233 21،019،121 

بندي نشده در  آالت و تجهيزات طبقه توليد ماشين

 جاي ديگر
12،190 2،201،091 3،300،133 011،031 111،633 10،623 9،911 1 21،311،263 

 202،161 1 1 1 0،613 6،996 210،201 00،310 3،201 آالت اداري و حسابگر و محاسباتي توليد ماشين

هاي  آالت مولد و انتقال برق و دستگاه توليد ماشين

 بندي نشده در جاي ديگر برقي طبقه
90،113 016،163 0،911،330 911،010 221،313 2،921 1 1 1،126،916 

ها و وسايل  توليد راديو و تلويزيون و دستگاه

 ارتباطي
011 61،326 111،206 1،060 21،136 1 1 1 133،319 

پزشكي و ابزار اپتيكي و ابزار دقيق و توليد ابزار 

 هاي مچي و انواع ديگر ساعت ساعت
1،692 31،312 2،926،111 9،301 13،213 99،361 1 1 2،001،101 

 11،630،336 011 2 3،239 331،021 9،103،219 20،669،261 2،060،090 01،111 ي موتوري و تريلر و نيم تريلر توليد وسايل نقليه

 2،312،300 1 1 0،602 11،600 10،160 2،166،023 611،133 9،110 وسايل حمل و نقلتوليد ساير 

بندي نشده در جاي  توليد مبلمان و مصنوعات طبقه

 ديگر
32،106 621،110 21،331،196 63،111 231،203 211،333 1 121 21،191،316 

 2،909،320 1 1 1 2،330 122،139 931،930 011،321 10،000 بازيافت

 بر اساس نتايج 
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(2) BTU  ياBritish thermal unit  هاي مختلف انرژي داراي واحدهاي باشد. با توجه به اينكه حاملژول مي 2111يك معيار سنتي براي انرژي است كه تقريباً معادل

هاي هر بخش مصرف كل انرژي آن بخش از همه حامل BTUها را با تبديل به اين معيار قابل مقايسه و جمع زدن كرد. بنابراين ميزان توان همه آنمتفاوتي هستند مي

 كند.مختلف را بيان مي

و نيز  2931به باال سال  نفركاركن 21هاي صنعتي دهد كه از آمار كارگاههاي مختلف بخش صنعت را نشان ميجدول فوق ميزان مطلق مصرف انرژي توسط زيربخش

محاسبه شده است. با اين حال بيش از مقدار مطلق مصرف  2939ها در سال نفر كاركن به پايين با توجه به آمارگيري اين كارگاه 21هاي تخمين مصرف انرژي كارگاه

( و Iگذاري )(، سرمايهX(، ستانده كل )VAمهمي چون ارزش افزوده )ها در متغيرهاي ها از كل انرژي مصرفي بخش صنعت در مقايسه با سهم آنها، سهم آنانرژي بخش

 كنند.ها را با يكديگر مقايسه مي( اين سهم2( و نمودار )3( اهميت دارد. جدول )Lاشتغال )
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 هاي مختلف صنعت در مقايسه با برخي معيارهاي مهم اقتصادي. انرژي بري زيربخش1جدول 

 فعاليت

ميزان سوخت فسيلي 

مورد استفاده بر حسب 

 BTUميليون 

سهم از كل سوخت 

فسيلي مورد 

استفاده بر حسب 

 BTUميليون 

ارزش 

افزوده 

VA 

سهم از 

VA 
 Xستانده 

سرمايه گذاري 

I 
 L BTU/VA BTU/Xاشتغال 

 1535 2261451 11616551 512115253 21641525252 %11541 224252 %5523 2511621155 صنايع مواد غذايي و آشاميدني

توليد محصوالت از توتون و تنباكو ـ 

 سيگار
26234551 1512% 251 1511% 311164151 211131152 241151 13362351 1512 

 1531 1151152 2112652 221415556 4361656551 %2551 112551 %1511 1215144351 توليد منسوجات

آوردن و رنگ كردن  توليد پوشاك ـ عمل

 خزدار پوست
41525255 1513% 13154 1511% 352243151 6611156 221151 315152 1512 

آوردن چرم و ساخت كيف و  دباغي و عمل

 چمدان و زين و يراق و توليد كفش
21155151 1515% 12451 1511% 312531155 4121151 223156 411653 1511 

توليد چوب و محصوالت چوبي  و چوب 

ـ ساخت كاال از ني و پنبه ـ غير از مبلمان 

 مواد حصيري

312122152 1524% 12152 1512% 611441353 63114553 626456 2615154 1546 

 1511 3124154 1154156 32115551 1214211556 %2512 31551 %1511 1215156652 توليد كاغذ و محصوالت كاغذي

 1516 322254 1126151 31125453 552534156 %1551 23551 %1512 11115451 هاي ضبط شده  انتشار و چاپ و تكثير رسانه

 1525 51112151 11626153 263413651 31315135651 %6531 13551 %36512 42115366152 صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي
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 1521 1152254 6131351 112221551 5122216152 %6514 111552 %1511 1123134151 توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي

 3511 13556651 16145656 516424651 11522231352 %21522 323152 %33511 43211421256 توليد ساير محصوالت كاني غير فلزي

 1521 31151151 12234153 1436561153 31131216152 %4521 63252 %11532 24246211251 توليد فلزات اساسي

توليد محصوالت فلزي فابريكي بجز 

 آالت و تجهيزات ماشين
156112252 1565% 112451 2511% 5212251652 266614156 2521451 221155 1516 

بندي  آالت و تجهيزات طبقه توليد ماشين

 نشده در جاي ديگر
125223153 1524% 111153 6525% 5151331151 211112254 2113151 124452 1512 

آالت اداري و حسابگر و  توليد ماشين

 محاسباتي
15212351 1511% 3651 1524% 521421653 23121351 542255 424551 1513 

آالت مولد و انتقال برق و  توليد ماشين

بندي نشده در جاي  هاي برقي طبقه دستگاه

 ديگر

431411252 1533% 46256 3515% 5222114151 126121252 5241356 122551 1511 

ها و  دستگاهتوليد راديو و تلويزيون و 

 وسايل ارتباطي
21411156 1512% 2151 1541% 451233151 15331152 615251 411152 1516 

توليد ابزار پزشكي و ابزار اپتيكي و ابزار 

هاي مچي و انواع ديگر  دقيق و ساعت

 ساعت

14111151 1516% 14151 1511% 125413652 41122551 1211151 564251 1511 

موتوري و تريلر و نيم  ي توليد وسايل نقليه

 تريلر
1151331151 1541% 62551 4555% 33151223156 323215451 14251452 2111256 1516 
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 1511 1132652 1612653 141651152 1611156151 %1512 14352 %1512 163441156 توليد ساير وسايل حمل و نقل

بندي نشده  توليد مبلمان و مصنوعات طبقه

 در جاي ديگر
211651252 1523% 44352 2511% 1112613151 51115253 2113351 623153 1531 

 1554 461153 41151 211351 11225552 %1511 1351 %1511 6116156 بازيافت
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 ها از ارزش افزوده بخشهاي صنعت از كل مصرف انرژي بخش صنعت با سهم آن. مقايسه سهم زيربخش1نمودار

 
 

۰.۰۰ 

۰.۰۵ 

۰.۱۰ 

۰.۱۵ 

۰.۲۰ 

۰.۲۵ 

۰.۳۰ 

۰.۳۵ 

۰.۴۰ 

 سهم از كل ارزش افزوده بخش صنعت BTUسهم از كل سوخت فسيلي مورد استفاده بر حسب ميليون 
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هاي صنعتي صنايع پتروشيمي ( مشخص است، در ميان بخش2( و نمودار )3طور كه از جدول )همان

توليد ساير محصوالت كاني غير فلزي و فلزات اساسي بيشترين (، صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي)

اند. بخصوص اگر سهم بخش در ارزش افزوده را در انرژي بخش را به خود اختصاص دادهسهم از مصرف 

هاي توليد مواد و محصوالت شيميايي و فلزات اساسي بسيار باال است. اين بري بخشنظر بگيريم انرژي

هايي نظير صنايع مواد غذايي و آشاميدني، توليد منسوجات، توليد محصوالت درحالي است كه بخش

آالت و  توليد ماشينو  آالت و تجهيزات ستيكي و پالستيكي، توليد محصوالت فلزي فابريكي بجز ماشينال

رغم سهم ارزش افزوده نسبتاً باال سهم انرژي بري محدودي بندي نشده در جاي ديگر علي تجهيزات طبقه

 اند.داشته

از زاويه بخش صنعت به موضوع توان چنين برداشت كرد كه اگر بنابراين از مجموع نكات اين بخش مي

هاي پذيري زيربخشها توجه شود، واقعيت آن است كه ميزان آسيباجراي مرحله دوم هدفمندكردن يارانه

هاي انرژي يكسان نيست. از اين نظر الزم است براي هر زيربخش مختلف صنعتي از افزايش قيمت حامل

ذيري از اجراي اين سياست حاصل شده و بيشترين پاي تنظيم و از اين طريق كمترين آسيببرنامه ويژه

ها وري مصرف انرژي حاصل گردد. در اين ميان شناخت و مقايسه ماهيت متفاوت زيربخشافزايش در بهره

هاي الزم بسيار ضروري است. با گذاران و انجام پيگيريتوسط خود فعالين بخش براي انتقال آن به سياست

ها افزايش كارايي مصرف انرژي و كاهش شدت اصلي هدفمندكردن يارانهتوجه به اينكه يكي از اهداف 

هاي صنعتي در هر زير بخش با توجه به ماهيت انرژي بوده است، الزم است در تخصيص منابع و سياست

 هاي ويژه و خاص آن زيربخش اتخاذ گردد.آن سياست
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 گيريبندي و نتيجهجمع

هدفمندكردن يارانه از ابعاد مختلف بخصوص تأثير آن بر  هدف اين گزارش بررسي اجراي مرحله دوم

هاي صنعت از اجراي اين پذيري زيربخشهاي توليد بخش صنعت و ميزان آسيبدرآمد دولت، هزينه

شناسي و استفاده از تجربيات حاصل از اجراي مرحله مرحله بوده است. به اين منظور ابتدا به منظور آسيب

-ها نشان ميها پرداخته شد. بررسيراي اين مرحله از قانون هدفمندكردن يارانهاول، به بررسي چگونگي اج

توان دهد كه اجراي مرحله اول چندان موفقيت آميز نبوده است. مهمترين عوامل مؤثر بر اين وضعيت را مي

هاي انرژي و عدم اتكاء در افزايش نرخ ارز، عدم تخصيص مناسب منابع حاصل از افزايش قيمت حامل

ها بر يك راهبرد مشخص مديريت انرژي دانست. افزايش نرخ ارز )دالر( از حدود قانون هدفمندكردن يارانه

ريال در بازار فعلي آزاد ارز سبب شده است كه  91111ريال در زمان اجراي مرحله اول به حدود  21111

درصد قيمت  31تي به هاي نفدرصد اهداف قيمتي قانون )افزايش قيمت فرآورده 19تحقق اوليه حدود 

درصد  01درصد قيمت گاز صادراتي و...( با حدود  01فوب خليج فارس، افزايش قيمت گاز طبيعي به 

درصد برسد. از طرفي دولت در اين مرحله در يك اقدام غير منطقي و غير منطبق با  29كاهش به حدود 

 11ژي در مرحله اول بلكه حدود هاي انرقانون، نه تنها همه درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت حامل

-درصد بيش از آن )از محل بودجه عمومي( را به پرداخت يارانه نقدي اختصاص داد و در اين ميان بخش

هاي توليدي كه در آستانه اجراي يك سياست اصالح ساختاري، بيشترين نياز به حمايت را داشتند از اين 

درصد  91ش توليد )از جمله بخش صنعت( بجاي محل بي نصيب ماندند، به نحوي كه پرداخت سهم بخ

 درصد در چهارسال اخير بوده است. 1مشخص شده در قانون، حداكثر 

ها بجز افزايش قيمت انرژي و تخصيص يارانه رسد قانون هدفمندكردن يارانهاز طرف ديگر به نظر مي

حوزه مديرت انرژي دنبال حاصل از آن به اهداف متعدد و بعضا مبهم و متناقض، راهبرد مشخصي را در 

ها حول سه كند. اين درحالي است كه در ادبيات جديد حوزه انرژي، راهبرد مديريت انرژي كشورنمي

محور امنيت عرضه انرژي، استفاده از انرژي در راستاي اهداف رشد و توسعه اقتصادي و ثبات زيست 

به عنوان يك سند قانوني مهم در حوزه  هاشود و الزم است قانون هدفمندكردن يارانهمحيطي تعريف مي

 انرژي نيز در اين راستا جهت پيدا كند.



    

 

   

 

 

28 

 

هاي انرژي توسط هيئت دولت مشخص شده و تنها قيمت در آستانه اجراي مرحله دوم، قيمت بيشتر حامل

گاز اعالم نشده است. در اين گزارش سعي شد با سناريوسازي در خصوص قيمت دو حامل بنزين و نفت

ها و ها در مرحله دوم هدفمندكردن يارانهحامل مهم انرژي، درآمد حاصل از افزايش قيمت حامل اين دو 

ها در نتيجه اجراي اين سناريوها برآورد شود. با توجه به سناريوهاي در هاي توليد بخشميزان افزايش هزينه

هاي افزايش قيمت حامل ، درآمد حاصل از2939( قانون بودجه 12نظر گرفته شده و البته مفاد تبصره )

هزار ميليارد  211شود كه بر اساس اين تبصره قرار است هزار ميليارد ريال برآورد مي 031انرژي حدود 

سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي،  بخش توليد، بهبود حمل و نقل عمومي و بهينهريال آن سهم 

ها از پذيرترين بخشكه يكي از آسيب خدماتي و مسكوني باشد. در اين ميان تخصيص سهم بخش صنعت

هاي توليد دهد كه حداقل ميزان افزايش هزينهباشد. برآوردها نشان مياجراي اين سياست است حائز اهميت مي

درصد و در سناريو دوم حدود  2/1بخش صنعت )به غير از صنايع وابسته به كشاورزي( در سناريو اول حدود 

تواند بسيار بيش از اين مقدار ها ميعدم مديريت مناسب، ميزان افزايش هزينهخواهد بود اما در صورت  0/1

هاي توليد در هر دو سناريو مربوط به بخش حمل و نقل است و بخش ساير بيشترين افزايش هزينه باشد.

يش صنايع )صنايع غير وابسته به كشاورزي( در سناريو اول رتبه دوم و در سناريو دوم رتبه سوم در افزا

 هاي مختلف اقتصاد ايران خواهد داشت.ها را در ميان بخشهزينه

ها هاي مختلف صنعت از اجراي مرحله دوم هدفمندكردن يارانهپذيري زيربخشبا اين حال، ميزان آسيب

(، صنايع توليد مواد و محصوالت شيمياييهاي صنعت، صنايع پتروشيمي )يكسان نيست و در ميان زيربخش

حصوالت كاني غير فلزي و فلزات اساسي بيشترين سهم از كل مصرف انرژي بخش را به خود توليد ساير م

-بري زيربخشها در ارزش افزوده را در نظر بگيريم انرژياند. بخصوص اگر سهم زيربخشاختصاص داده

ي هايهاي توليد مواد و محصوالت شيميايي و فلزات اساسي بسيار باال است. اين درحالي است كه بخش

نظير صنايع مواد غذايي و آشاميدني، توليد منسوجات، توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي، توليد 

بندي نشده در  آالت و تجهيزات طبقه توليد ماشينو  آالت و تجهيزات محصوالت فلزي فابريكي بجز ماشين

اند. بنابراين از مجموع رغم سهم ارزش افزوده نسبتاً باال سهم انرژي بري محدودي داشتهجاي ديگر علي

توان چنين برداشت كرد كه اگر از زاويه بخش صنعت به موضوع اجراي مرحله دوم نكات اين بخش مي

هاي مختلف صنعتي از پذيري زيربخشها توجه شود، واقعيت آن است كه ميزان آسيبهدفمندكردن يارانه
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اي تنظيم است براي هر زيربخش برنامه ويژههاي انرژي يكسان نيست. از اين نظر الزم افزايش قيمت حامل

وري پذيري از اجراي اين سياست حاصل شده و بيشترين افزايش در بهرهو از اين طريق كمترين آسيب

پذيري و مصرف انرژي حاصل گردد. به عبارت ديگر در تخصيص منابع بايد دو متغير مهم ميزان آسيب

توجه قرار گيرد. در اين ميان شناخت و مقايسه ماهيت متفاوت ها مورد وري مصرف انرژي در زيربخشبهره

هاي الزم بسيار گذاران و انجام پيگيريها توسط خود فعالين بخش براي انتقال آن به سياستزيربخش

ها افزايش كارايي مصرف انرژي و ضروري است. با توجه به اينكه يكي از اهداف اصلي هدفمندكردن يارانه

هاي صنعتي در هر زير بخش با بوده است، الزم است در تخصيص منابع و سياستكاهش شدت انرژي 

 هاي ويژه و خاص آن زيربخش اتخاذ گردد.توجه به ماهيت آن سياست


